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21.02.2019.                                                                                                  Nr. 30 

                                                                                                                     (protokols Nr. 2, 14.§) 

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma  

ar kadastra numuru 3874 017 0063 sadalīšanu 

 

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts, ka ir nepieciešams no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 017 0063 atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0058 – 0,60 ha platībā un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,17 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 

piešķirot nosaukumu „Ceļš uz Boževas ezeru”.  

Saskaņā ar Rugāju pagasta padomes 2008. gada 15. septembra sēdes lēmumu Nr. 17 

(protokola Nr. 9, 3&), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0132 atrodas Rugāju 

novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. 

Saskaņā ar Rugāju novada domes 2017. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 125 (protokols 

Nr. 9, 2.§), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0132 tika sadalītā divās zemes 

vienībās ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0058 un 3874 016 0060. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 10. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma veidošana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu 

jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki 

nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punkts nosaka, ka pamatojoties uz 

šā likuma 24. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, 

atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34. panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā 

drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta 2. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai 

piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts nosaka, ka  nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 

rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punkts nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1. panta 14. punktu, 

10. panta 3. punktu, 19. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. panta 2. punktu; likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un saskaņā ar saimniecisko jautājumu komitejas 2019. gada 

19. februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis 

Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 
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1. No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 017 0063 atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3874 016 0058 – 0,60 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3874 016 0060 – 0,17 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 

„Ceļš uz Boževas ezeru”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 

Lonijai Melnacei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  


